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Inbjudan till ...

Siljansrallyt

5år0

8-9 juli 2017

Siljansrallyt utgår även i år från Hotell Moskogen med
både start och mål båda dagarna. Lördagen avslutas med
etappsegrare, rallysupé och nostalgiquiz på Moskogen där vi
även övernattar.
Söndagen kör vi en kortare slinga för att få fram slutsegraren,
lagom till lunchen.
Första start: Lördag 8 juli kl.10.00. Års.gräns 1977. Max 40 ekipage

Startavgift 500:-/person (inkluderar inte boende)

I avgiften som gäller 1 person ingår: Rally, fika efter rallyvägen,
rallysupé lördag kväll och söndagslunch. Betalas vid ankomst!

OBS! Övernattningen bokar ni själva. Hotell Moskogen, tel

0247-146 00. Vi har reserverat rum, så ange Siljansrallyt och DAK.
Rallyanmälan senast 24 juni per e-mail: peo@pr-byran.se eller
tel 0243-180 20 dagtid (kvällstid tel.svarare)
Välkommen till dagar med nostalgiska förtecken! / Peo, Allan och Bosse
PS. Frukosten ingår endast för boende på Moskogen!

Siljansrallyt firar i år 50-

årsjubileum i DAK:s regi.
Det ska vi givetvis fira
och tillsammans med en
donation av vår framlidne
medlem Gunnar Hedlund,
Stumsnäs, har styrelsen
beslutat att deltagare som
anmäler sig med bilar före
1942, kommer att uppmärksammas med ett
bensinbidrag.
Det får ses som en postum
hyllning till Gunnar som
vurmade för de äldre
fordonen.
Givetvis kommer även de
andra deltagarna att märka
av jubiléet på andra sätt
under helgen.

o

Entusiastfordon-besiktning 6 maj, på Sv. Bilprovning i Falun
Kl.09 - 14:00 • DAK-tältet är på plats med fika • Anmälan på hemsidan
KOLLA ALLTID HEMSIDAN FÖR FÄRSKA UPPGIFTER:
Klubbens MHRF-medlemsnummer:

9007

d-a-k.se

3/2017

DAK:s EVENEMANG 2017/18

Mopedrally		
British Daytrip
Uflykt, Svärdsjö
Siljansrally		

22 april		
21 maj		
6 juni		
8-9 juli		

Damrallyt		
DAK-marknaden
Klubb/Morarallyt
DAK-marknaden

								

12 aug
2 sep
9 sep
7 april 2018

• • • • NYA MEDLEMMAR • • • •

Emma Andersson, Borlänge • Benny Andersson, Borlänge •
Ann-Sofie Larsson, Borlänge • Lars Bergvill, Falun •
Martin Sandell, Falun • Lina Gullberg, Borlänge • Rolf Sköld, Rättvik •
Åke Hoff, Falun • Erik Gustafsson, Stora Skedvi

• • • • EVENEMANG • • • •
GRÅNÄSRALLYT

Grånäsrallyt måste hålla uppe i år pga tidsbrist hos tävlingsledningen som
både är nygifta o renoverar hus.
Vi återkommer med nya krafter o mer tid 2018! Glada hälsningar, Ewa

GENGASTRÄFFEN 15 juli

(start från kl 10:00) som vanligt i Grånäs!
Skyltat från stora vägen! Kaffe o korv-servering. Kom o se gengasfordon!
Entusiastfordon ställs ut! Frågor besvaras av Ivar 0281-20455!

ONSDAGSTRÄFFARNA VID GAMMELGÅRDEN

Nu är det dags igen! 3 maj är det nypremiär vid Borlänges
Gammelgård, Men vi behöver hjälp med funktionärer.
Kan du tänka dig att hjälpa till? Kontakta Svante Tysell på
tel. 076-80 17 506 eller maila: frubedford@telia.com

6 JUNI. MOTORHISTORISKA DAGEN
DAK gör en utflykt till Svärdsjö Veteranbilsklubb och deras museum. I centrala Svärdsjö svänger man av mot Hillersboda. Allt sker på egen hand.
Den här uflykten kom till eftersom klubbrallyt blir i samband med Morarallyt.

OVANSILJANS
FORDONSHISTORIKER

Upplysningar lämnas på tel: 070-341 31 79, 073-831 75 81, 072-721 54 45
Facebook: Ovansiljans Fordonshistoriker

Vi hälsar Dig välkommen till Mora-Marknaden!

Försäljning av matvaror, korv, dryck och godis förbehålles arrangören!

Insläppet för säljare påbörjas på fredag kl 14.30 - 22.00
Säljare betalar 300 kronor för marknadsplats (4x10 meter).

Lördagen den 13 Maj 2017 klockan 07.00 - 15.30

Nu utökat med separat yta för LOPPIS

Mora Skidstadion, Hemus

VETERANFORDONS
MARKNADEN

VÄLKOMNA TILL

Midsommar i Dalarna.

Sol, dans, musik och mängder med turister. Och nu även ett nostalgiskt rally.
På midsommarafton bjuder Rättvik på ett veteranbilsrally ingen vill gå miste om, varken som deltagare eller
publik. Det handlar om bilarna du minns, eller läst om – och dess ägare. Inför dagen uppklädda för att matcha
både sin bils tidsepok och typ.
Starten sker på Storgatan i Rättvik klockan 11.00, men bilarna kommer att stå uppställda här redan från 10.00.
Under rallyt kommer ett antal kontroller i grannskapet att besökas innan målgång vid Siljans strand i Rättvik.
Det blir show, tävlingar, underhållning och naturligtvis en massa intressanta bilar.
Låter det så roligt att du vill deltaga med egen gammelbil, anmäl ditt intresse

på hemsidan, nostalgisvangen.se

23 juni 2017
FÖRENINGEN NOSTALGISVÄNGEN • RÄTTVIK • www.nostalgisvangen.se

MOPEDERNAS
MELLSTA

WOODSTOCK
10-12 AUGUSTI
Arr: TSV BLÅRÖK

Klubben har instiftat en ny detalj i verksamheten.
Det är dags att lyfta upp dom som renoverar sina fordon.
Vi har numera en plakett med "Årets renovering".
Håller du på själv eller vet du nån som gör något extra i
renoveringsväg, hör av dig per mail till:
abbe47@gmail.com

o

ÅRETS RENOVERARE!

Med medel från en
donation av vår framlidne
medlem Gunnar Hedlund,
Stumsnäs, har styrelsen
beslutat att instifta "Årets
renoverare".
Ett hederspris av rang!

o

BRITISH DAY-TRIP

British Daytrip körs 21/5 med samling 09.30 vid Gammelgården Borlänge.
Mer info och anmälan på hemsidan:
d-a-k.se/bdt.php.
Frågor besvaras av
Svante 076-801 75 06
eller Leif 070-217 52 90

• • • • KÖPES • • • •
Skiftnyckel, Bacho "Hajen" storlek 10,
totallängd 250 mm. Alla svar beaktas.
Lars, 023-244 22

• • • SÄLJES • • •

Från gammalt lager (NOS) delar till europeiska bilar: Skivbromsbelägg, rotorer, kondensatorer, brytarspetsar, termostater, tändstift, tändkablar (kolla längder), luftfilter, oljefilter
Maila bilmodell, så kollar vi om det finns nå´t som passar. Maila till peo@pr-byran.
se

Dalarnes Automobil Klubb

Klubblokal och klubbens adress:
Linslagarvägen 4, 791 61 Falun. Tel: 023 - 71 19 88.
Klubblokalen hålls öppen tisdagar kl. 17.00 - 20.00 september t.o.m. april.
Klubbaftnar sista onsdagen varje månad, sep-april.
Vill ni besöka lokalen under andra tider, kontakta någon i styrelsen.
Klubbens org. nr: 883201 - 7712
Klubbens MHRF-medlemsnr: 9007
E-post: lokalen@d-a-k.se (klubblokalen), atideback@gmail.com (medlemsärenden)
Hemsida: www.d-a-k.se

Ni som vill annonsera...

e-maila på

Lay-out & tryck: PR-Byrån i Borlänge AB 2017

peo@pr-byran.se

